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Politične prednostne naloge Evropskega odbora
regij v obdobju 2020–2025

Lokalne in regionalne oblasti, ki jih v EU zastopa Evropski odbor regij, so od nekdaj hrbtenica evropske demokracije.
Nedavna pandemija COVID-19 je pokazala, da so lokalni in regionalni voditelji gonilna sila lokalnih skupnosti. Odzivajo se
na izredne razmere in imajo vodilno vlogo pri okrevanju EU. Približati Evropo ljudem prek njenih vasi, mest in regij bo tako
glavno poslanstvo Odbora, ki ga bo izpolnil v okviru treh prednostnih nalog.
V skladu z načelom subsidiarnosti
morajo biti vse odločitve sprejete čim
bliže državljanom.
Zato je treba promovirati in okrepiti
vlogo lokalnih in regionalnih oblasti
v EU.
Konferenca o prihodnosti Evrope
je priložnost za izboljšanje načina
delovanja EU z izmenjavo in krepitvijo
uspešnih praks sodelovanja civilne
družbe, ki so jih razvili naši člani v
svojih volilnih enotah, in z reformo
postopka odločanja EU.
Prav tako bomo še naprej skrbeli, da
bo nova zakonodaja EU zmanjšala
upravno breme in stroške izvajanja, ki
jih imajo naše regije.

Vse evropske odločitve bi bilo
treba sprejemati ob upoštevanju
naše zavezanosti obravnavi velikih
družbenih sprememb, s katerimi se
soočajo naše vasi, mesta in regije.
Med njimi so svetovne pandemije,
zeleni in digitalni prehod,
demografski izzivi in migracijski
tokovi.
Skupaj si moramo prizadevati, da
bomo iz teh prehodov izšli močnejši,
s čimer bomo dokazali, da smo
zmožni oblikovati prihodnost in
okrepiti odpornost lokalnih skupnosti.

V vseh politikah in programih EU
bomo spodbujali kohezijo kot
temeljno vrednoto.
Za spodbujanje kohezije v Evropi je
potreben ambiciozen dolgoročni
proračun EU, ki bo vsem regijam
in mestom zagotavljal zadostno
strukturno in kohezijsko financiranje
ter naložbe v kmetijstvo.
Kohezijska politika pa ni zgolj denar,
marveč vrednota, ki vodi k trajnostni
gospodarski rasti, ustvarja dolgoročne
zaposlitvene možnosti za vse in
prinaša krajevne politike, ki so v
skladu s potrebami državljanov.

Vse naše prednostne naloge se bodo odražale v sodobnih in dinamičnih komunikacijskih kampanjah, s katerimi bomo
pošiljali močna sporočila o resnični dodani vrednosti EU, njenih regij, mest in vasi.
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Nizozemska
12 pokrajin
415 občin

Luksemburg
3 okrožja
12 kantonov
106 občin

Nemčija
16 zveznih dežel
okoli 12 900 lokalnih oblasti
(295 deželnih okrožij, mesta s
pristojnostmi okrožij, mesta, občine)

Danska
5 regij
2 regiji s posebnim statusom:
Ferski otoki in Grenlandija
98 občin

Švedska
20 okrožnih svetov
(vključno s 4 regijami)
290 občin

Belgija
3 regije
3 skupnosti
10 pokrajin
589 občin

Finska
18 regij
1 avtonomna regija: Ålandski otoki
(s 16 občinami)
313 občin

Latvija
5 regij
9 mestnih občin
110 občin

Canarias

Guyane

Irska
2 regionalni skupščini
8 regionalnih oblasti
29 grofij
5 mest
80 občin

Mayotte

Guadeloupe
Martinique

Réunion

Açores

Madeira

Litva
60 občin
Poljska
16 vojvodstev
379 okrožij
2 479 občin
(mestnih in podeželskih občin)
65 občin s statusom okrožja
mesto Varšava s posebnim statusom

Češka republika
14 pokrajin
6 251 občin

Francija
13 regij
(in 5 prekomorskih)
102 departmaja
36 699 občin

Slovaška
8 pokrajin
79 upravnih okrožij
2 922 občin

Portugalska
2 avtonomni regiji: Azori in Madeira
18 okrožij
308 občin
4 261 krajevnih skupnosti
2 metropolitanski območji:
Lizbona in Porto

Romunija
8 razvojnih regij
42 okrožij, vključno z glavnim
mestom Bukarešto
103 večje mestne občine,
217 mestnih občin
2 853 podeželskih občin
Bolgarija
6 planskih regij
28 okrožij
264 občin
3 850 vasi in mestnih okolišev

Španija
17 avtonomnih skupnosti
2 avtonomni mesti: Ceuta in Melilla
50 pokrajin
8 116 občin

Italija
20 dežel (vključno s petimi, ki imajo
poseben status)
2 avtonomni pokrajini
(Bolzano in Trento)
107 pokrajin
15 metropolitanskih mest
8 091 občin

Estonija
15 okrožij
226 občin
(33 mestnih občin in 193 občin)

Madžarska
19 županij
3 152 občin
(3 128 mestnih in podeželskih
občin, 23 mest s statusom okrožja
in glavno mesto Budimpešta s
23 mestnimi četrtmi)
Avstrija
9 zveznih dežel
99 okrajev
(vključno s 15 statutarnimi mesti)
2 357 občin

Slovenija
2 kohezijski regiji
58 decentraliziranih državnih
upravnih enot
212 občin

Malta
5 upravnih enot, ki povezujejo
občinske svete16 upravnih skupnosti
68 občin

Hrvaška
21 županij (vključno z glavnim
mestom Zagrebom)
127 mestnih občin
429 občin

Grčija
7 decentraliziranih uprav
13 regij
325 občin

Ciper
6 okrožij
39 mest
478 občin

Kazalo
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Tretjič, okrepiti je treba kohezijo kot temeljno
vrednoto, ki mora biti kažipot za prihodnost Evrope.
V teh negotovih časih je socialna, ekonomska
in teritorialna kohezija med regijami, mesti in
ljudmi potrebna ne le za zagotovitev dolgoročne
prihodnosti evropskega gospodarstva, temveč
kot dokaz moči Evropske unije. EU mora poskrbeti
za zadostna sredstva za regionalno in kmetijsko
politiko, vendar mora iti še dlje. Kohezija mora
biti v središču njenih prednostnih nalog, politik
in programov, da bo lahko povezala evropske
skupnosti.

Gospodarska in migracijska kriza ter kriza zaradi
COVID-19 so pokazale, da lahko Evropa le z
združevanjem virov in sodelovanjem najbolje služi
interesom svojih državljanov. Vsakič, ko se je Evropa
znašla pred novimi izzivi, se je pri odzivanju nanje in
iskanju rešitev za naše skupnosti oprla na lokalne in
regionalne oblasti.
Tako je bilo tudi tokrat. Ob krizi, kakršne doslej
še ni bilo, mora Evropa pokazati enotnost in
solidarnost ter podpirati prizadevanja milijona
lokalnih in regionalnih politikov. Prispevek lokalnih
in regionalnih voditeljev je in bo še naprej bistven
za zaustavitev pandemije, nadaljnje zagotavljanje
javnih storitev, ohranitev delovnih mest, podporo
MSP in pripravo temeljev za okrevanje. Če želimo
reševati življenja in naša gospodarstva, moramo
podpreti vse lokalne skupnosti.
Naša glavna prednostna naloga v naslednjih
petih letih bo oblikovanje kohezivne,
odporne in trajnostne Evrope, ki bo bliže
ljudem.

Za zagotovitev prihodnosti naših državljanov je
Da bi to dosegli, se bomo osredotočili na krepitev
in zaščito demokracije. Evropsko demokracijo je
treba posodobiti, da se bo lahko bolje odzivala na
potrebe državljanov. Konferenca o prihodnosti
Evrope je priložnost, da z okrepljeno vlogo lokalnih
in regionalnih oblasti v EU ustvarimo spremembe.
Še naprej se bomo na lokalni ravni zavzemali za
Evropo in njene temeljne vrednote, vključno s
svobodo govora, enakostjo, človekovimi pravicami
in svobodo gibanja, ki so bistvenega pomena za
prihodnost demokracije.
Drugič, zavzemati se moramo, da bo EU
preusmerila svoja prizadevanja in podpirala vsa
mesta in regije pri odzivanju na velike spremembe,
s katerimi se danes soočajo. To med drugim
pomeni, da jim bo EU pomagala pri odzivanju
na pandemijo in okrevanju po njej. Evropa si
prav tako ne sme zatiskati oči pred podnebno
krizo, demografskimi spremembami, migracijami
in digitalizacijo. Vsi ti izzivi se morajo reševati
s skladnim, celostnim in lokalnim evropskim
pristopom, ki podpira vse državljane. Prihodnost
Evropske unije bo odvisna od tega, kako se bo
Evropa odzvala na te spremembe in kako se bo
izvila iz primeža pandemije.

nadvse pomembno povezovanje, odzivanje in
vlaganje Evrope v vse regije in mesta. Evropska
unija mora bolj kot kdaj koli prej izkoristiti vse svoje
vire, posodobiti svoj demokratični in institucionalni
ustroj ter pokazati, da deluje v interesu vseh lokalnih
skupnosti in vseh državljanov.

Apostolos Tzitzikostas
predsednik Evropskega odbora regij
guverner regije Osrednja Makedonija, Grčija
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Vasco Alves Cordeiro

prvi podpredsednik Evropskega odbora regij

@VascoCordeiro3
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Po dolgem in težavnem okrevanju po finančni
krizi je boj proti pandemiji COVID-19 in njenim
daljnosežnim posledicam novo opozorilo za
voditelje EU, da potrebujemo močnejšo in
pravičnejšo Evropo, trdnejšo Evropsko unijo in
drugačen način dela, če želimo doseči boljše
rezultate. Le s solidarnostjo med vsemi ravnmi in
skupnim ukrepanjem lahko premagamo izzive,
s katerimi se države članice in regije ne morejo
spoprijeti same. Z vidika evropskega projekta je
izjemno pomembno upoštevati, da ljudje od EU
ne pričakujejo le, da deluje v njihovem imenu.
Glede na razsežnosti tega izziva sem prepričan,
da ljudje od EU pričakujejo tudi, da bo prevzela
vodilno vlogo ter našla učinkovite, hitre in vidne
odgovore na številna vprašanja, ki jih poraja ta
pandemija.
Brez kohezije ni Unije. Razlike v razvoju
med regijami in med državami članicami
so še vedno velike in bodo pri odpravljanju
posledic pandemije prišle še bolj do izraza.
EU mora podpreti regionalni razvoj, če želi
zmanjšati socialne, gospodarske in teritorialne
neenakosti in razlike, ter zagotoviti podporo, ki

OR bo v naslednjih petih letih mestom in
regijam utiral pot ter poudarjal njihove prioritete
za prihodnost naše Unije. Sodelovali bomo z
drugimi evropskimi institucijami ter z našimi
evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi partnerji..
Naše poslanstvo je, da EU približamo
državljanom tam, kjer živijo, tj. v mestih in
regijah.

jo potrebujejo in zahtevajo njeni državljani. Zato
se kot lokalni in regionalni politiki zavzemamo
za trden in decentraliziran evropski proračun, v
katerem bi se za nove in prihodnje prednostne
naloge na področju zdravja, podnebja in
migracij namenila dodatna sredstva. Poleg tega
pozivamo k reviziji fiskalnih pravil, da bi podprli
obsežne javne naložbe ter učinkovite javne
storitve na lokalni in regionalni ravni. Kohezijska
politika je idealen okvir za uspešno socialno
in gospodarsko okrevanje, ki ga potrebuje
Evropa, če želi ponovno zavzeti vodilni položaj
v svetu. Tako bomo lahko zgradili naprednejšo
in bolj trajnostno Evropo, ki bo skrbela za svoje
državljane in okolje.
Ne glede na geografsko lego, velikost ali
bogastvo bi morala biti vsaka, še tako oddaljena
regija in mesto na evropski celini del evropskega
projekta, saj so vsi državljani enako pomembni.
Ta mesta in regije predstavljajo demokratični
temelj, na katerem morajo voditelji EU obnoviti
Evropo, in sicer skupaj z več kot milijonom
lokalnih in regionalnih politikov, ki so jih izvolili
državljani EU. Ti so v prvih vrstah boja proti vsaki
krizi, da bi podprli evropske državljane, zato bi
morali biti celovito vključeni v vsakodnevno
delo EU.

Vasco Alves Cordeiro
prvi podpredsednik Evropskega odbora regij
predsednik regionalne vlade Azorov,
Portugalska
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Približati Evropo ljudem:
demokracija in prihodnost EU
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1

PREDNOSTNA
NALOGA št.

Ponovni razmislek o tem,
kako deluje današnja demokracija
Naša glavna prednostna naloga je približati Evropo ljudem in okrepiti evropsko
demokracijo na vseh ravneh upravljanja.
Njen cilj je izboljšati delovanje EU in zagotoviti, da se bodo njene politike in programi odzivali na dejanske potrebe državljanov. Evropsko unijo moramo posodobiti,
da se bo lahko bolje odzivala na potrebe
državljanov.
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Svoboda

Temeljne
in identi

Lokalna demokracija

Sodelovanje v okviru
glavnih političnih
družin EU

Odnosi z regionalnimi/
lokalnimi mrežami,
združenji in predstavništvi v Bruslju
Sodelovanje z državami, ki se pripravljajo na
pristop, in sosednjimi
državami

Zaupanje državljanov
v milijon lokalnih in regionalnih
voditeljev EU
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Sinergije med regionalnimi in
nacionalnimi parlamenti in
Evropskim parlamentom
Medinstitucionalni odnosi
na ravni EU
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Izboljšanje demokratičnega
ustroja EU

vrednote
itete EU

Človekove pravice
in enakost

Pravna država
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PREDNOSTNA
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Lokalni dialogi z
državljani
Večja udeležba
žensk v politiki
Mladi lokalno
izvoljeni politiki
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Sodelovanje z lokalnimi in
regionalnimi politiki

Prisluhniti državljanom
in se odzivati na njihova
pričakovanja

Letni lokalni in
regionalni barometer

Spremljanje lokalne
demokracije

GUIANA
BRAZIL

AME
SURIN

Temelječ na dokazih
Tri dimenzije demokracije:
evropska, nacionalna
in regionalna/lokalna raven

Boljše pravno urejanje:
Pripravljeni na prihodnost

Subsidiarnost

Navezovanje stikov z
državljani na terenu
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Obvladovanje temeljnih družbenih
sprememb:
oblikovanje odpornih regionalnih
in lokalnih skupnosti

18

2

PREDNOSTNA
NALOGA št.

Odzivanje na velike spremembe,
s katerimi se danes soočajo naše regije,
mesta in vasi
Svetovne pandemije, podnebni, digitalni in demografski prehodi ter migracijski
tokovi imajo velik učinek na vse evropske
regije, mesta in vasi. Na podlagi ciljev OZN
za trajnostni razvoj bomo poiskali rešitve,
da bo EU zadostno podpirala lokalne in regionalne oblasti pri odzivanju na prihodnje izredne razmere in obravnavi družbenih sprememb v njihovih skupnostih.
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Ikone iz spletne zbirke Freepik na www.flaticon.com

Ničelno
onesnaževanje

Energijska
učinkovitost

Podnebno nevtralna
EU do leta 2050

Zeleni

Krožno gospodarstvo
Čista mobilnost
Zaščita biotske
raznovrstnosti

Evropski zeleni
dogovor

Razvoj podeželja

Boljše usklajevanje
na evropski ravni

Trajnostno okrevanje
EU za vse skupnosti
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Krepitev odpornosti
lokalnih skupnosti

Obvladovanje nesreč
v regijah in mestih

Celovitost,
humanitarnost
in pravičnost

Migracije

Podpora vključevanju

Boj proti trgovini
z ljudmi

Demografske

Trajnostna rast
razvoj

e spremembe

2

PREDNOSTNA
NALOGA št.

Zavzemanje za biotsko
raznovrstnost in boj proti
podnebnim spremembam
na svetovni ravni

Obvladovanje temeljnih družbenih sprememb:
oblikovanje odpornih regionalnih in lokalnih skupnosti
Digitalne regije in mesta EU

Izobraževanje,
usposabljanje ter
znanja in spretnosti
Odpravljanje
digitalnega razkoraka

Cilji trajnostnega razvoja OZN
Infrastruktura in
povezljivost
Upravljanje staranja in upadanja
prebivalstva ter depopulacije
Beg možganov

Digitalne javne
storitve in spodbude
za lokalna podjetja

Kakovostna delovna mesta,
socialne pravice ter usklajevanje
poklicnega in zasebnega življenja

Uvajanje omrežij
5G na lokalni in
regionalni ravni
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Kohezija, naša temeljna vrednota:
krajevne politike EU

22

3

PREDNOSTNA
NALOGA št.

Delovanje EU v interesu
njenih državljanov in krajev, kjer živijo

Naša tretja prednostna naloga bo zagotoviti, da se v vseh politikah EU, ki vplivajo
na državljane in kraje, kjer živijo (krajevnih
politikah), spodbuja in spoštuje ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. Dodano vrednost kohezije bomo izpostavljali ne le kot politiko, temveč kot temeljno
vrednoto, ki mora podpirati vse politike
EU. Pri koheziji ne gre za denar, marveč za
temeljno vrednoto EU.
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Zavezništvo za kohezijo
#CohesionAlliance
Pametna mobilnost

Za vse regije in mesta
Čezmejno sodelovanje
Odpravljanje
razkoraka med mesti
in podeželjem
Solidarnost,
odgovornost in
učinkovitost

Prenovljeni okvir evropskega
ekonomskega upravljanja

Kohezijska politika
Razvoj podeželja
Zadostne evropske naložbe
Sredstva EU

Inovacije in
podjetništvo
24

Naložbe v trajnostni
promet po vsej EU

Prilagajanje
lokalnega
gospodarstva

Prikazovan
vrednosti kohezi
življenju dr

3

PREDNOSTNA
NALOGA št.
Privabljanje zasebnih naložb

nje dodane
ije v vsakdanjem
ržavljanov

Kohezija, naša temeljna vrednota:
krajevne politike EU

Odpravljanje razlik v Evropi

Upravljanje na več ravneh
in partnerstvo

Poenostavitev politik EU
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Evropski odbor regij

Kaj je Evropski
odbor regij?
Evropski odbor regij je ena od institucij
Evropske unije. Njegovi člani so izvoljeni
predsedniki regij, člani regionalnih svetov,
župani in člani lokalnih svetov, ki so
demokratično odgovorni državljanom.

329
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Prvi podpredsednik

Naša glavna prednostna naloga
v naslednjih petih letih bo oblikovanje
kohezivne, odporne in trajnostne Evrope,
ki bo bliže ljudem.

Vasco Alves Cordeiro

Naše poslanstvo je, da EU
približamo državljanom tam,
kjer živijo, tj. v mestih in regijah.

političnih
skupin

1milijon

PREDSTAVLJAMO

±
lokalnih in regionalnih
politikov

300

±

regij

KOMISIJE

komisija za okolje,
podnebne spremembe
in energijo (ENVE)
komisija za državljanstvo,
upravljanje ter
institucionalne in zunanje
zadeve (CIVEX)

komisija za ekonomsko
politiko
(ECON)

komisija za socialno
politiko, izobraževanje,
zaposlovanje, raziskave in
kulturo (SEDEC)

komisija za naravne vire
(NAT)

6

447milijonov

±

državljanov EU

PLATFORME IN MREŽE

Šest komisij (skupin članov) pripravlja osnutke mnenj
in resolucij, ki se predložijo plenarni skupščini.

komisija za politiko
teritorialne kohezije in
proračun EU
(COTER)

90.000

±
lokalnih oblasti

PLENARNIH
ZASEDANJ

vzhodno partnerstvo

Evro-sredozemska
skupščina
večdeležniška platforma
za izvajanje ciljev
trajnostnega razvoja

platforma za spremljanje
strategije Evropa 2020
mreža za nadzor
subsidiarnosti

Konvencija županov

atlas decentraliziranega
sodelovanja za razvoj

evropsko združenje za
teritorialno sodelovanje

mreža regionalnih središč

Mesta in regije za
vključevanje

Člani OR se zberejo na plenarnem zasedanju
v Bruslju, kjer glasujejo in sprejemajo mnenja.

Olgierd Geblewicz
predsednik skupine EPP

@EPP_CoR
eppcor.eu
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lokalne skupnosti pri izpolnjevanju potreb
vsakodnevnega življenja ter zagotavljanju
primarnega zdravstvenega varstva in zanesljive lokalne infrastrukture. To lahko dosežemo
z intenzivnejšimi posvetovanji in skupnimi
dejavnostmi s podobno mislečimi proevropskimi političnimi skupinami in drugimi
institucijami EU.

Naslednjih pet let bo zelo dinamično obdobje za evropske regije in evropsko demokracijo. Skupina EPP v OR bo predsedstvo podpirala pri doseganju oprijemljivih rezultatov
v zvezi z danes zastavljenimi prednostnimi
nalogami ter morebitnimi novimi izzivi za OR
in njegove člane.
Naša vizija za naslednjih pet let je, da
državljani postanejo temelj evropske
demokracije. V ta namen bi morali razviti trajne mehanizme za posvetovanje
z državljani na lokalni ravni, hkrati pa
okrepiti subsidiarnost v EU, da bi lahko
njihov prispevek upoštevali v procesu
odločanja. V prvih dveh letih mandata bi
morali izkoristiti zagon konference o prihodnosti Evrope za promocijo dolgoročnih
prioritet naših mest in regij. Lokalni dialogi z
državljani s strukturiranimi povratnimi infor-

macijami ter tesnejše sodelovanje z regionalnimi parlamenti in lokalnimi oblastmi nam
bodo v pomoč pri oblikovanju evropskih
politik, ki temeljijo na dejstvih, preverjenih
glede na dejansko stanje na terenu.
Naš prispevek k zakonodajnemu delu se bo
osredotočal na glavne izzive, s katerimi se regije EU soočajo danes: doseganje podnebne
nevtralnosti, najboljši izkoristek digitalnega
prehoda, obvladovanje svetovnih pandemij, krepitev odpornosti spričo upadanja
prebivalstva. Če pa se želimo zavzemati za
EU, ki izboljšuje življenje državljanov, podpira
naša lokalna gospodarstva in ustvarja nove
zaposlitvene priložnosti v času sprememb,
potrebujemo prožnost tako v naših političnih
programih kot tudi v kohezijski politiki EU.
Izzivi, povezani s pandemijo koronavirusne bolezni, ki imajo zelo obsežne učinke
na nacionalno, evropsko in mednarodno
gospodarstvo, so med drugim pokazali,
kako pomembne so delujoče in učinkovite

Kot izvoljeni regionalni in lokalni politiki smo
odgovorni tudi za posredovanje realistične
slike o politikah EU v naših volilnih enotah
in zunaj njih. Za uspeh našega dela sta odločilnega pomena seznanjanje regionalnih in
lokalnih medijev z uspehom EU ter spodbujanje solidarnosti in vzajemne podpore med
regijami EU.

Olgierd Geblewicz
predsednik skupine Evropske ljudske stranke (EPP)
predsednik Zahodnopomorjanskega
vojvodstva, Poljska
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Christophe Rouillon
predsednik skupine PES

@PES_CoR
pescor.eu
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Kriza, s katero se trenutno soočamo, lahko
postane priložnost, če bomo imeli pogum,
da zgradimo novo prihodnost za naše
skupnosti. Pri tem bo osrednjega pomena
evropski zeleni dogovor, ki bi v celoti
vključeval lokalne in regionalne oblasti.
Njihova znanja in spretnosti ter viri so
bistveni za pravičen prehod.

Številne od 120.000 mest in regij v Evropski
uniji vodijo progresivni, socialistični in
socialdemokratski župani in predsedniki. Med
njimi so prestolnice, kot so Berlin, Bruselj ali
Budimpešta, številne regije v Nemčiji, Španiji
in Franciji ter bolj oddaljene regije, kot so Azori
na Portugalskem, pa tudi majhne primestne ali
podeželske občine, kot je moja. Naša naloga
– torej naloga skupine Stranke evropskih
socialistov in socialnih demokratov – je, da
poskrbimo, da se sliši njihov glas, ter da si skupaj
z njimi prizadevamo za bolj trajnostno, pravično
in vključujočo Evropsko unijo, v kateri noben
posameznik in noben kraj ne bo zapostavljen.
Današnji časi so polni izzivov. Koronavirusna
kriza je še dodatno zaostrila že prej pereča
vprašanja, kot so podnebna in okoljska kriza, vse
večje družbene neenakosti, spremembe v svetu
dela in digitalizacija, pomanjkanje priložnosti
za številne ter vsesplošno razširjen občutek
nemoči med državljani. Mesta in regije imajo

pri premagovanju teh izzivov zelo pomembno
vlogo. Naša skupina, ki jo sestavlja skoraj 200
izvoljenih predstavnikov, se po načelu „misli
globalno, deluj lokalno“ zavzema za politični
program, ki ga usmerja 17 ciljev trajnostnega
razvoja Združenih narodov. Prizadevamo si, da
bi Evropski odbor regij v tem mandatu oblikoval
trdne predloge, zlasti v zvezi s trajnostjo,
kohezijsko politiko, stanovanjsko politiko,
energetskim prehodom, zaščito delavcev,
digitalno preobrazbo in digitalnimi pravicami,
da bi lokalne in regionalne oblasti ter EU podprl
na poti k trajnostnemu razvoju. To vključuje
tudi odločno zavzemanje za uresničevanje cilja
trajnostnega razvoja št. 5 o doseganju enakosti
spolov ter krepitvi vloge žensk in deklic.

Zavzemali se bomo tudi za bolj politično vlogo
Evropskega odbora regij. Bolj kot kdaj koli prej
mora biti Odbor glasnik regij v institucijah EU
in prispevati k oblikovanju prihodnosti EU,
zlasti s konferenco o prihodnosti Evrope in
dialogi z državljani. Ne glede na okoliščine ali
sedanjo krizo pa se bomo vselej zavzemali za
tesnejše evropsko povezovanje, ki temelji na
subsidiarnosti, solidarnosti ter brezpogojnem
spoštovanju temeljnih vrednot in svoboščin
Evrope.

Christophe Rouillon
predsednik skupine Stranke evropskih socialistov
in socialnih demokratov (PES)
župan, Coulaines, Francija
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François Decoster

predsednik skupine Renew Europe

@RenewEuropeCoR
reneweurope-cor.eu
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Pandemija COVID-19 je razkrila vrzeli v
delovanju naših družb in naše Unije. Obenem
pa nam ponuja novo priložnost.
Poskrbeti moramo, da nas vsak nov
korak vodi v močnejšo in enotnejšo
družbo. Da bi to dosegli, se bomo
osredotočili na oblikovanje pravega
okvira za zeleno, pametno in vključujoče
okrevanje.
Okrevanje, ki ostaja na poti podnebne
nevtralnosti ter temelji na pravičnem in
finančno podprtem izvajanju zelenega
dogovora. Zeleni prehod na razogljičeno
gospodarstvo, ki bo ustvaril nove poslovne
in zaposlitvene priložnosti. Prehod, v
katerem bi morali določiti pogoje za novo
vrsto tržnega gospodarstva, ki temelji na
brezogljični energiji, enakih možnostih
in pošteni konkurenci, ki preprečuje in
odpravlja vse vrste monopolov (javne ali
zasebne, navidezne ali dejanske monopole)
z ustreznimi pravnimi predpisi za zaščito

najranljivejših. Prehod, ki spodbuja krajevno
industrijsko politiko, podpira strateške
industrije, vključuje prekvalifikacijo delavcev,
katerih delovna mesta izginjajo, ustvarja
trajnostna lokalna delovna mesta, zlasti za
naše mlade, ter spodbuja mala in srednja
podjetja. Prehod, ki bo zagotovil uravnoteženo
biotsko raznovrstnost ter varstvo in ustrezno
upravljanje našega okolja, naših mestnih
in podeželskih območij ter naših gozdov.
Prehod, ki nam omogoča trajnostno izkušnjo
vseh naših evropskih turističnih destinacij.

Okrevanje, ki bo izkoristilo velik napredek pri
digitalizaciji javnega in zasebnega sektorja
ter ga še pospešilo z zagotavljanjem, da se
s kakovostnim širokopasovnim omrežjem
poveže vsako gospodinjstvo in tudi najmanjša
podjetja ter da vsak državljan, ne glede na
starost ali spol, usvoji znanja in spretnosti, ki
mu bodo olajšali dostop do javnih in zasebnih
storitev. Okrevanje, ki temelji na pravni državi,
krepitvi lokalne demokracije – tako v smislu
udeležbe državljanov prek digitalnih orodij kot
v smislu kakovosti lokalne demokracije –, ki
ga zaznamujejo odsotnost korupcije, tudi pri
odločanju, svobodni lokalni mediji in dejavna
civilna družba ter pri katerem državljani v
celoti izkoristijo priložnosti, ki jim jih ponuja
članstvo v EU.

François Decoster
predsednik skupine Renew Europe
župan mesta Saint Omer
poslanec regionalnega parlamenta,
Hauts de France

Okrevanje, pri katerem bo opravljena ocena
demografskih sprememb in bo zagotovljeno,
da bodo prihodnje odločitve prilagojene
lokalnim potrebam in posebnostim.
Okrevanje, pri katerem je prepoznan strateški
pomen proizvodnje potrebne medicinske
in zaščitne opreme ter pri katerem lokalni,
regionalni, nacionalni in evropski voditelji kot
resnični partnerji učinkovito sodelujejo na
področju javnega zdravja.
35

Władysław Ortyl

predsednik skupine ECR

@ECR_CoR
web.cor.europa.eu/ecr
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V skupini ECR smo zavezani uspešnejši,
varnejši in bolj decentralizirani Evropi, ki
jo vodijo lokalne skupnosti v partnerstvu z
nacionalnimi vladami. Vlada ravna najbolje,
kadar prisluhne državljanom in odgovorno
porablja davkoplačevalski denar, zato
poudarjamo načela realizma, subsidiarnosti
in demokracije.
V težkih časih, kot jih trenutno preživljamo,
moramo na prvo mesto postaviti pragmatizem.
Skupina ECR zastopa konzervativno gibanje, ki
meni, da lahko z evropskim sodelovanjem na
ključnih področjih najdemo resnične rešitve za
dejanske probleme. Z zdravorazumsko politiko in
upoštevanjem želja državljanov lahko najdemo
rešitve, ki bodo pripomogle k ustvarjanju
delovnih mest in k varnejši Evropi za življenje.
Eden največjih izzivov, s katerimi se danes sooča
EU, je okrevanje gospodarstva po pandemiji
COVID-19. Naša skupina se zavzema za resnične

zahtevajo sodelovanje na ravni EU, je po našem
mnenju jasno potrebna močna Evropa na
področjih, kot so teritorialna kohezija, znanstvene
raziskave, kmetijstvo in enotni trg.
Ponujamo drzno alternativno vizijo reformirane
EU kot skupnosti narodov in regij, ki sodelujejo
na področjih skupnega interesa, ki jih je mogoče
najbolje razviti z učinkovitim delom. V središču
vsake odločitve naših politikov je razmislek o
tem, ali prinaša dodano vrednost delavnim
davkoplačevalcem po vsej Uniji.

ukrepe v duhu solidarnosti: finančno pomoč
regijam v težavah, večjo prožnost pri uporabi
sredstev EU in odpravo uvoznih dajatev na
medicinsko opremo. Poudarjamo tudi, da je
treba pri vseh novih politikah upoštevati lokalne
in regionalne razmere ter zagotoviti, da ukrepi EU
ne posegajo v suverenost posameznih držav ali v
suverenost lokalnih organov.

Władysław Ortyl
predsednik skupine Evropskih konservativcev in
reformistov (ECR)
predsednik Podkarpatskega vojvodstva,
Poljska

Evropske države in regije se med seboj
razlikujejo v številnih vidikih: jeziku, nacionalnosti,
gospodarskemu razvoju, naravnih virih, lokalni
ravni izobrazbe, geografskih značilnostih in
dohodkih. Zato menimo, da lahko le EU, ki
spoštuje to raznolikost in zaupa svojim državam
in regijam, oblikuje močnejšo prihodnost, ki
državljanom prinaša boljše življenje.
Države članice in regije lahko poiščejo model, ki
jim najbolj ustreza, in z njim obravnavajo vse od
fiskalnih politik do ustvarjanja delovnih mest, ki
mladim omogočajo, da ostanejo v svoji regiji in
si ustvarijo družino. V zvezi z drugimi vprašanji, ki
37

Kieran McCarthy
predsednik skupine EA

@EA_CoR
web.cor.europa.eu/ea
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kulture, tradicije in jezike. Če se želimo
spoprijeti z izzivi našega časa, moramo delati
za državljane EU in v njihovem imenu, pri tem
pa spoštovati raznolikost evropskih regij.

Naš čas zaznamujejo številni družbeni in
gospodarski izzivi. Regije in mesta po vsej
EU so pri odzivanju na te izzive še vedno v
prvih vrstah – ukrepajo v zvezi z njimi, iščejo
rešitve, hkrati pa ves čas ambiciozno in
trajnostno napredujejo. Aktualna pandemija
koronavirusne bolezni je ponovno pokazala,
kako pomembne so lokalne in regionalne
oblasti za življenja državljanov EU.
Predsedniki regij, župani ter člani regionalnih
in lokalnih svetov po vsej Evropi imajo obilo
znanja in izkušenj, ki jih lahko delijo z drugimi
ter ki bi jih lahko uporabili na aktualnih in
prihodnjih področjih politik EU. OR že 25 let
sodeluje pri oblikovanju vizije EU, obenem
pa ves čas postavlja težka vprašanja, si prek
partnerstev prizadeva za rešitve in brani etična
načela EU.
OR je eden od osrednjih delov
institucionalnega ustroja EU. Prek sodelovanja

Kieran McCarthy
predsednik skupine Evropske zveze (EA)
član mestnega sveta Corka,
Irska

z drugimi evropskimi institucijami je most do
ljudi iz vseh delov EU. Vendar mora še naprej
razvijati svoje mehanizme ter tako poskrbeti,
da se v evropski zakonodaji ustrezno
upoštevajo stališča in pristojnosti lokalnih,
regionalnih in nacionalnih oblasti.
Evropska zveza meni, da mora imeti Evropska
unija močno vizijo, ki povezuje različne
politike in bo v korist mestom, krajem ter
podeželskim in obrobnim območjem po
vsej EU. Izmenjava znanja, finančne naložbe
in oblikovanje prožnih pravnih predpisov so
ključnega pomena za oblikovanje inovativnih
in medsektorskih pristopov v podporo
pravičnemu in okoljsko trajnostnemu
gospodarstvu EU.
Končno, ne smemo pozabiti, kdo smo.
Članstvo v Evropski uniji nam sicer vsem
prinaša izjemne koristi, vendar imamo različne
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Bernd Voß
Satu Haapanen

sopredsednika skupine Zelenih

@Greens_CoR

web.cor.europa.eu/greens
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Dejavni državljani in njihova demokratična
udeležba so bistvenega pomena tako za
Evropsko unijo kot za regije, mesta in občine
pri oblikovanju skupne prihodnosti.
Le evropski zeleni dogovor, v katerega so
dosledno vključena vsa področja politike –
kmetijstvo, industrija, promet, stanovanja,
izobraževanje in socialna vključenost – je
lahko strategija za trajnostno rast za Evropo.
Več ko bomo izgubili časa na poti do energije,
ki bo v celoti pridobljena iz obnovljivih virov,
višji bodo ekonomski stroški. Pravičen prehod
je treba izvesti zdaj – to je edini način, da
zagotovimo blaginjo državljanov in dostojna
delovna mesta ter ohranimo mobilnost. Zato v
EU potrebujemo zavezujoče cilje za prihodnja
leta, da bi dosegli podnebne in energetske
cilje.
Regije, mesta in občine potrebujejo trajnostne
naložbene priložnosti, saj se politike EU
večinoma izvajajo na regionalni in lokalni

delovnih mest, pri katerih se poleg potreb
ljudi upošteva tudi ranljivost okolja.
Na spoštovanje človekovega dostojanstva
gledamo kot na eno od splošnih človekovih
pravic, o kateri se ni mogoče pogajati in
je podlaga za vsako naše ravnanje. Zato
pozivamo k pravični in človeški obravnavi
ranljivih oseb, kot so begunci in prosilci za
azil. Evropska unija mora poiskati načine,
da bi državam v razvoju pomagala pri
razvoju demokracije, boju proti podnebnim
spremembam in izpolnjevanju njihovih
obveznosti na področju človekovih pravic.
ravni. EU mora zagotoviti ustrezno finančno
podporo, sredstva EU pa morajo znatno
prispevati k doseganju pariških podnebnih
ciljev, hkrati pa krepiti socialno pravičnost.
Evropski odbor regij ima lahko osrednjo
vlogo pri izvajanju zelenega dogovora v
praksi.
Zeleni si želimo, da bi Evropa zagotovila enake
možnosti vsem svojim državljanom. Želimo,
da se otrokom ne glede na to, kje odraščajo,
zagotovita kakovostno izobraževanje ter
obetavna prihodnost z vsemi priložnostmi.
Želimo, da se ohrani biotska raznovrstnost v
naših gozdovih in morjih ter da se zaustavijo
podnebne spremembe.

Satu Haapanen
sopredsednica skupine Zelenih
članica mestnega sveta, Oulu, Finska

Bernd VOß
sopredsednik skupine Zelenih
član deželnega zbora dežele SchleswigHolstein, Nemčija

Zavzemamo se za vključujoče skupnosti, v
katerih se ljudje lahko zanesejo na to, da bodo
slišani in da bodo njihove državljanske pravice
spoštovane. Zavzemamo se za ustvarjanje
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Predstavništvo
vseh vasi, mest in
regij Evropske unije.
Stopite v stik z nami!
Evropski odbor regij (OR) je politična skupščina EU, ki jo sestavlja 329 predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti iz vseh 27 držav članic. Njegovi člani so izvoljeni predsedniki regij,
člani regionalnih svetov, župani in člani lokalnih svetov, ki so demokratično odgovorni več kot 446 milijonom evropskih državljanov. Glavna naloga OR je lokalne in regionalne oblasti
ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja EU in jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z njim posvetovati na
političnih področjih, ki vplivajo na mesta in regije. OR lahko vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, da se zagotovi spoštovanje pravnega reda EU v primeru kršitev načela
subsidiarnosti ali nespoštovanja pristojnosti lokalnih ali regionalnih oblasti.

Junij 2020
| BELGIQUE/BELGIË |
| www.cor.europa.eu
Rue Belliard/Belliardstraat 101 |
@EU_CoR |
/european.committee.of.the.regions |
/european-committee-of-the-regions |
eu_regions_cities

